ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

CERERE
PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE (art. 15, alin 1, lit. b)
Termen limită de depunere - 30.09.2022
Elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea
autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt
părinte - pensie de întreţinere: copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi
de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă,
acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei.

Nume și prenume părinte: ___________________________________________________________
Nume și prenume elev/ă: ____________________________________________________________
Clasa: ______________

Telefon: __________________________

Prin prezenta, vă rog s ă -i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială, în anul școlar 2022-2023.
Anexez următoarele documente:

□ copie certificat nastere elev/ CI elev
□ documente justificative cf. prevederilor OME nr. 5379/2022, art. 15, alin 1, lit b (elevi orfani, elevi aflaţi în
întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de
către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte - pensie
de întreţinere: copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de
părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de
urgenţă)

□

IBAN cont părinte în care se virează bursa la una dintre băncile ING, BRD, Raiffeisen, Unicredit, BT:
____________________________________________

□ copie act de identitate părinte titular de cont

Data: ______________________

Semnătură părinte: ____________________

Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate într-o luna nu primesc bursa de ajutor
social pentru luna respectiva.
Notă: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
□ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate de unitatea noastră de învățământ în scopul pentru
care au fost furnizate.
□ Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de instituție
cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

CERERE
PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE (art. 15, alin 1, lit. c)
(MEDICALE)
Termen limită de depunere - 30.09.2022
Nume și prenume părinte: ___________________________________________________________
Nume și prenume elev/ă: ____________________________________________________________
Clasa: ______________

Telefon: __________________________

Prin prezenta, vă rog s ă -i acordați fiului/ fiicei mele bursă socială, în anul școlar 2022-2023

Anexez următoarele documente:

□ copie certificat nastere elev/ CI elev
□ certificat eliberat de medicul specialist cu una dintre afecțiunile prevăzute în OME nr. 5379/2022, art. 15,
alin 1, lit c) (A5), avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de
încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

□

IBAN cont părinte în care se virează bursa la una dintre băncile ING, BRD, Raiffeisen, Unicredit, BT:
____________________________________________

□ copie act de identitate părinte titular de cont

Data: ______________________

Semnătură părinte: ____________________

Elevii care acumuleaza 10 sau mai multen absente nemotivate într-o luna nu primesc bursa de ajutor
social pentru luna respectiva.
Notă: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de
studiu.

□ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate de unitatea noastră de învățământ în scopul pentru care au fost
furnizate.

□

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de instituție cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

CERERE
PENTRU ACORDAREA BURSEI DE STUDIU
pentru anul școlar 2022-2023
Termen limită de depunere - 30.09.2022
Nume și prenume părinte: ___________________________________________________________
Nume și prenume elev/ă: ____________________________________________________________
Clasa: ______________
Telefon: __________________________
Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă de studiu pentru anul școlar 2022-2023
Menționez următoarele:
a) Fiul/fiica mea a obținut media generală peste 7,50 și a acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior;
b) Numărul total al membrilor familiei mele:
;
c) Venitul net lunar pe membrul de familie p e u lti mele 3 luni este cel trecut în tabelul următor (venitul net lunar
/membru al familiei/lună nu trebuie să depășească echivalentul unui salariu minim net pe economie):
Venitul mediu net al familiei din ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022- 1524 lei/membru)
Nr.crt
Tipul venitului NET
Tata
Mama
Alti membrii ai
familiei
1.

Total

2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL VENITURI
d)
e)

□
□
□
□

□

Venitul net realizat de toți membrii familiei în ultimele 3 luni este de
Venitul net pe membru de familie este de
lei.

lei.

Anexez următoarele documente:
copii C.I. ale parintilor
copie certificat nastere/ CI elev
copie certificat nastere /CI frati/surori
acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei /adeverință de
salariu+bonuri de masă. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii , cu
excepția burselor școlare și universitare.
IBAN cont părinte în care se virează bursa la una dintre băncile ING, BRD, Raiffeisen, Unicredit, BT:
____________________________________________

Data: ______________________

Semnătură părinte: ____________________

Nota: Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să
opteze pentru una din aceasta, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pe o perioadă de timp mai
mare.
□ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate de unitatea noastră de învățământ în scopul pentru care au fost furnizate.
□ Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de instituție cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

CERERE
PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE (art. 15, alin 1, lit. a)
pentru anul școlar 2022-2023
Termen limită de depunere - 30.09.2022
Nume și prenume părinte: ___________________________________________________________
Nume și prenume elev/ă: ____________________________________________________________
Clasa: ______________
Telefon: __________________________
Prin prezenta, vă rog să acordați fiului/fiicei mele bursă socială pentru anul școlar 2022-2023.
Menționez următoarele:
a) Numărul total al membrilor familiei:
;
b) Venitul mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie, așa cum reiese din tabelul următor:

Venitul net al familiei din ultimele 12 luni
(septembrie 2021 – august 2022)
Tipul venitului NET
Tata
Mama Alti membrii ai familiei

Nr.crt

Total

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTA VENITURI
c) Venitul mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie este de

lei.

Anexez următoarele documente:
□
□
□
□

copii C.I. ale parintilor
copie certificat nastere/ CI elev
copie certificat nastere /CI frati/surori
adeverințe de venit net de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net (sau, dupa caz, talon
pensie, ajutor şomaj etc.).
□ adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată;
□ alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară,
venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
□ alte documente justificative
□ IBAN cont părinte în care se virează bursa la una dintre băncile ING, BRD, Raiffeisen, Unicredit, BT:
____________________________________________

Data: ______________________

Semnătură părinte: ____________________

Notă: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
□ Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate de unitatea noastră de învățământ în scopul pentru care au fost furnizate.
□ Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de instituție cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.

Doamnei Director al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova

